Република Србија
Предшколска установа „Моје детињство“
Улица Немањина бб,Чачак
Број: 406
Датум: 24.01.2019. године
pu.mojedetinjstvo@gmail.com
У складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и
68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 405 од 25.01.2019. године Комисије за
јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у поступку јавне набавке
мале вредности чији су предмет добра Гориво за моторна возила за потребе Предшколске
установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе), редни број јавне набавке 5/2019,
доносим
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, као наручилац у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 5/2019, чији су предмет добра Гориво за моторна возила за потребе
Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) уговор о јавној набавци
додељује понуђачу Привредном друштву за производњу, промет и услуге „СПОНИТ“ доо Чачак,
ул.Николе Тесле 17, Чачак, МБ:07612940, ПИБ:101117461 према понуди бр.3 од 21.01.2019.
године са понуђеном укупном ценом од 1.470.034,00 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60
дана од дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања
фактуре за испоручено гориво.
Образложење
Наручилац је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 142/1 од 14.01.2019. године у
поступку јавне набавке мале вредности (члан 39. ЗЈН, “СЛ. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
чији су предмет добра Гориво за моторна возила за потребе Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак (једногодишње потребе) ради доделе уговора о јавној набавци .
Редни број јавне набавке за текућу годину: 5/2019

У Плану јавних набавки Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019. годину,
ова јавна набавка се налази у одељку: 1.1Добра–1.1.5 Бензин и дизел гориво
Јавна набавка није обликована по партијама.

Процењена вредност јавне набавке:1.800.000,00 динара без ПДВ-а
Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: Материјал за саобраћај (економска
класификација 4264), број апропријације 415.
Назив и ознака из општег речника набавке: 0913210-безоловни бензин и 09134220-дизел гориво.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки
(www.portal.ujn.gov.rs) 14.01.2019. године.
У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 24.01.2019. године у 14
часова.
Благовремено, односно до 24.01.2019. године у 14 часова поднете су две понуде:
Р.
Бр.

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Датум и час пријема

1.

365

Друштво за производњу, промет и услуге „КНЕЗ
ПЕТРОЛ“ доо Београд, ул.Царице Јелене 28, ЗемунБатајница, ПИБ: 103223995, МБ:17535439

23.01.2019. год

2.

392

13:35 часова

Привредно друштво за производњу, промет и услуге 24.01.2019. год
„СПОНИТ“ доо Чачак,ул.Николе Тесле 17, Чачак,
11:30 часова
ПИБ:101117461, МБ:07612940

Неблаговремених, измењених и опозваних понуда није било.
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Комисија за јавну набавку именована Решењем директора бр. 142/2 од 14.01.2019. године је
приступила јавном отварању понуда 24.01.2019. године у 14:15 часова и констатовала је следеће:
1) Понуђач Друштво за производњу, промет и услуге „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ доо Београд, ул.Царице
Јелене 28, Земун-Батајница поднео је независну понуду бр. 111/ЈН од 21.01.2019. године са понуђеном
укупном ценом од 1.490.333,33 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања
понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручено гориво.
2) Понуђач Привредно друштво за производњу, промет и услуге „СПОНИТ“ доо Чачак,
ул.Николе Тесле 17, Чачак подне је независну понуду бр.3 од 21.01.2019. године са понуђеном
укупном ценом од 1.470.034,80 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од дана отварања
понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за испоручено гориво.
Комисија је констатовала и присутност документације тражене позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом за ову јавну набавку.
1) Понуда бр. 111/ЈН од 21.01.2019. године понуђача Друштва за производњу, промет и услуге
„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ доо Београд, ул.Царице Јелене 28, Земун-Батајница испуњава обавезне услове
предвиђене конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача који се
води код Агенције за привредне регистре од 28.01.2014. године Решењем БПН 345/2014 и на дан
отварања понуда има активан статус, а уз понуду је достваљена је копија Лиценце за обављање
енергетске делатности за трговину моторним и другим горивима на станицама за снабдевање
превозних средстава коју је издала Агенција за енергетику Републике Србије Решењем бр.311.02112/2017-Л-I од 10.11.2017. године са периодом важења од 10 година,копију Уверења Агенција за
енергетику Републике Србије бр.311.02-112/2017-Л-I од 21.03.2018. године да је Решење бр.311.02112/2017-Л-I од 10.11.2017. године и даље на снази и копију Решења Агенције за енергетику
Републике Србије Решењем бр.311.02-112/2017-Л-I од 05.04.2018. године којим се мења
правноснажно Решење бр.311.02-112/2017-Л-I од 10.11.2017. године по коме понуђач обавља
енергетску делатност трговине моторним и други горивима на станицама за снадбевање превозних
средстава и у Чачку у ул.Булевар ослобођења бб. Такође, испуњава и додатни услове тражене
конкурсном документацијом у виду изјаве понуђача под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да поседује најмање једну бензинску станицу на територији града Чачка, као и изјаву
понуђача да је на сваком месту (бензинској станици понуђача) обезбеђена могућност коришћења
евиденционе картице, копију Декларације о усаглашености производа бр.8836 од 17.12.2018. године
за ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ 95 са Извештајем о испитивању бр. 556464 акредитоване лабораторије за
испитивање НТЦ НИС Нафтагас д.о.о. Нови Сад и Декларације о усаглашености производа бр.8881
од 03.01.2019. године за ЕВРО ДИЗЕЛ са Извештајем о испитивању бр.558269 акредитоване
лабораторије за испитивање НТЦ НИС Нафтагас д.о.о. Нови Сад, на српском језику.
2)Понуда бр.3 од 21.01.2019. године понуђача Привредног друштва за производњу, промет и
услуге „СПОНИТ“ доо Чачак, ул.Николе Тесле 17, Чачак испуњава обавезне услове предвиђене
конкурсном документацијом обзиром да је понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре од 05.11.2013. године Решењем БПН 1030/2013 и на дан отварања
понуда има активан статус, а уз понуду је достваљена је копија Лиценце за обављање енергетске
делатности за трговину моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних
средстава коју је издала Агенција за енергетику Републике Србије Решењем бр.311.02-115/2017-Л-I
од 17.10.2017. године, копија Решења Агенције за енергетику Републике Србије бр.311.02-115/2017Л-I од 17.10.2017. године . Такође, испуњава и додатни услове тражене конкурсном документацијом
у виду изјаве понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поседује најмање
једну бензинску станицу на територији града Чачка, као и изјаву понуђача да је на сваком месту
(бензинској станици понуђача) обезбеђена могућност коришћења евиденционе картице, копију
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Декларације о усаглашености производа бр.8846 од 21.12.2018. године за ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ 95
са Извештајем о испитивању бр. 557072 акредитоване лабораторије за испитивање НТЦ НИС
Нафтагас д.о.о. Нови Сад и Декларације о усаглашености производа бр.8852 од 24.12.2018. године за
ЕВРО ДИЗЕЛ са Извештајем о испитивању бр.557127 акредитоване лабораторије за испитивање НТЦ
НИС Нафтагас д.о.о. Нови Сад, на српском језику.
Поступак јавног отварања понуда је завршен у 14:29 часова, што је и констатовано у Записнику,
који је потписан од стране чланова Комисије за јавну набавку.
Обзиром да је овлашћени представник понуђача Привредног друштва за производњу, промет и
услуге „СПОНИТ“ доо Чачак, ул.Николе Тесле 17, Чачак присуствовао јавном отварању понуда
записник му је уручен одмах након отварања понуда. Понуђачу Друштву за производњу, промет и
услуге „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ доо Београд, ул.Царице Јелене 28, Земун-Батајница записник је послат
електронском поштом 25.01.2019. године.
Комисија је потом приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих понуда, у
погледу испуњности услова одређених у конкурсној документацији, и утврдила је следеће:
1) Понуда бр. 111/ЈН од 21.01.2019. године понуђача Друштва за производњу, промет и услуге „КНЕЗ
ПЕТРОЛ“ доо Београд, ул.Царице Јелене 28, Земун-Батајница је прихватљива јер испуњава све
обавезне и додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом,
није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права
наручиоца, као и да укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке.
2) Понуда бр.3 од 21.01.2019. године понуђача Привредног друштва за производњу, промет и услуге
„СПОНИТ“ доо Чачак, ул.Николе Тесле 17, Чачак је прихватљива јер испуњава све обавезне и
додатне услове тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена
због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца, као и да
укупна понуђена цена не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке.
Комисија је потом приступила рачунској контроли и утврдила је да нису начињене рачунске
грешке у понудама.
Након тога, извршено је рангирање прихватљивих понуда, применом критеријума „најнижа
понуђена цена“ и утврђена ранг листа прихватљивих понуда.
Р.
бр

Назив понуђача

1.

Привредно друштво за производњу,
промет и услуге „СПОНИТ“ доо
1.470.034,80 динара
Чачак,ул.Николе Тесле 17, Чачак

2.

Друштво за производњу, промет и
услуге „КНЕЗ ПЕТРОЛ“ доо Београд,
ул.Царице Јелене 28, Земун-Батајница

Укупна цена без
ПДВ-а (удинарима)

1.490.333,33

Рок важења понуде

60 дана

60 дана

Рок за
одложено
плаћање

45 дана

45 дана

Након рангирања прихватљивих понуда, Комисија за јавну набавку добара бр.5/2019 Гориво за
моторна возила за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (једногодишње потребе) у
Изввештају о стручној оцени понуда бр.405 од 24.01.2019. године изнела је мишљење да су испуњени
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услови за доделу уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели
понуђачу Привредном друштву за производњу, промет и услуге „СПОНИТ“ доо Чачак, ул.Николе
Тесле 17, Чачак, МБ:07612940, ПИБ:101117461 према понуди бр.3 од 21.01.2019. године са
понуђеном укупном ценом од 1.470.034,80 динара без ПДВ-а, роком важења понуде од 60 дана од
дана отварања понуда и роком за одложено плаћање од 45 дана од дана испостављања фактуре за
испоручено гориво.
У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је
предлог дат у Извештају о стручној оцени понуда, па је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама
одлучено као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у
року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се
подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
ДИРЕКТОР
Сузана Симеуновић
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